
 

  

Woensdag, 21 oktober 2015. 
 
Na het ontbijt, uitchecken en met de taxi naar de haven.  
De GPS in bouwen, spiegels monteren en even een paar dingen checken, parkeergeld betalen 
(boeven) maar ook hier geldt regels zijn regels, dus braaf betalen, en dan de  weg op. 
Bijzonder idee om in Zuid Amerika met de camper te rijden. 
Een kleine camping even buiten Montevideo was mijn eerste doel, aanbevolen door Seabridge.  
Hier zou ook gas te tanken zijn, maar door een landelijke staking is er in Uruguay geen propaangas te 
tanken. 
Morgen de grens over naar Argentinië en hopelijk is daar iets te koop, anders heb ik een 
probleempje. 
Vandaag alles weer een plaats gegeven in de camper, lopend  boodschappen wezen halen, niet te 
veel want zonder een werkende koelkast bederft de handel. 
Op deze camping lopen een drietal honden, duitse herders en een was de hele middag bij mij, in de 
camper en buiten bij de stoel. 
Hier is het nu echt voorjaarsweer, temperaturen van ruim 20 + overal komen de bladeren aan de 
bomen en de amandelbomen staan in bloei. 
 

       

 

 

 



        

Deze hond was de hele dag bij mij. Door de politie in beslag genomen auto’s, brommers enz. 

  

     

De kerken kunnen kleiner en  daardoor veel goedkoper in onderhoud, hier is een voorbeeld.  

 

   

Een vrachtwagen van Volkswagen, in Europa onbekend ?  en een mooie Mercedes Truck.  

 



 Donderdag, 22 oktober 2015. 
 
Na het ontbijt, weer achter het stuur, richting Frey Bentos, een grensplaats bij Argentinië, waar ook 
een brug is die over de Rio de la Plata gaat. 
Per veerboot kon ook, maar iemand heeft me verteld dat dit ook niet goedkoop is. Dan maar een 
kleine 300 kilometer  omrijden. 
De brug was achteraf ook niet voor niets, omgerekend ongeveer 20 euro.  
Door een licht glooiend landschap richting Buenos Aires. De weg was redelijk tot goed, alleen in de 
plaatsen waar ik door kwam was het slecht. Mogelijk zijn de plaatsen c.q. de gemeenten zelf 
verantwoordelijk voor hun wegennet en daar zal dan wel weer geen geld voor zijn.  
Na 581 km was ik in Buenos Aires. Alleen de laatste, (volgens de navi ),  1500 meter was een 
verschrikking . een compleet verkeersinfarct , niets ging meer en alles zat muurvast. Leek wel 
eventjes op China destijds.  
Over deze 1500 meter heb ik haast twee uur over gesukkeld. 
Maar tegen 20.00 uur op een bewaakte parkeerplaats in het midden van de stad, vlak bij de haven en 
alles op loop afstand. 
Heb nog steeds geen gas, voordeel ik hoef geen eten te koken en Argentijnse Pesos heb ik ook nog 
niet, dus wordt het op een houtje bijten. (moet toch afvallen) .  
Morgen proberen een geld automaat te vinden. 
 
 

     

Kleine dorpjes in Uruguay. 

 

     

 



 

   

         Een autoweg zonder middenberm beveiliging 

 

 

           Deze foto spreekt voor zich. 



   

       Staplaats bij de haven van Buenos Aires. 

 

    

 

    

    Buenos Aires. 



  

          Speelgoed gemaakt van oude plastic flessen. 

 

   

 

                      

         De “Kalverstraat”  van  Buenos Aires. 



                  

 

      

 De Paus hadden ze een snor getekend.       Voorjaarsgroen op het zuidelijke halfrond. 

Vrijdag, 23 oktober 2015. 
 
Na een uitgebreid ontbijt, niet dus,  de stad Buenos Aires in.  
Eigenlijk ben ik geen stadsmens, allerlei prullaria in grote hoeveelheden en ook in veel winkels, 
gemaakt in Taiwan of China proberen ze te verkopen voor toch wel behoorlijke prijzen. 
Het is net als alle grote steden waar veel toeristen lopen. 
Gisteren kon ik geen Pesos pinnen, maar wat vandaag bleek, dat niet alle automaten werkten met de 
Maestro kaart. Met handen en voeten werkend ben ik daar achter gekome n, hoezo geen studiereis !! 
Dus naar een andere bank met een andere geldautomaat. 
Ook kun je maar voor een bepaald bedrag pinnen en dan de eerste 24 uur niet meer.  



Iets voor in Holland ?? dan kunnen ze met een gestolen pinpas en code maar in beperkt bedrag  
opnemen en heeft de benadeelde ruim de tijd op de pas te blokkeren en blijft de schade beperkt. 
Wel wordt er voor het pinnen een bedrag van ongeveer 5 euro gerekend als kosten.  
De koers van de Argentijnse Pesos is ongeveer 10 Pesos voor 1 Amerikaanse dollar. 
Op straat struikel je haast over de zwarthandelaren, die wel dollars willen wisselen.   
Ik sprak met een Zwitser en die had zwart gewisseld en had voor 1 dollar – 15 Pesos gekregen. 
Dit is de helft meer, maar ik had,  A: haast geen dollars en B: bepaalde ervaringen in Hongarije in de 
jaren 80 van de vorige eeuw, dus ik heb maar niets gewisseld. 
In deze stad zie je ook nog vrij veel bedelaars en ook kinderen die in een hoekje zijn “gedumpt” en 
door zielig te doen moeten ze waarschijnlijk voor en van de ouders een paar pesos binnen halen. 
De politie is overal aanwezig en loopt hier ook gewoon aan voorbij. Zal wel de gewoonte zijn dat 
jonge kinderen, meisjes en jongens, ik schat van 6 tot 10 jaar oud dit “werk” doen.  
Ik zie in gedachten Bobbie en Liv al op een hoek van de straat liggen. 
Verder in de stad (centrum) een scala van muzikanten met zeer gevarieerd genre van muziek.  
Veel tattoo shops, en veel jonge mannen lijken wel voetballers, armen en benen vol plaatjes.  
Voor de kleding doet goudkleurig het goed, misschien al vast voor de kerstdagen. 
Verder heb ik nog steeds geen gas, dus buiten de deur warm eten.  
Om toch een beetje gevarieerd te eten, ga ik om beurten naar Mac Donalds en de Burger King.  
Vandaag was het weer een mooie dag temperatuur boven de 20+, alleen s ’avonds en s’ nachts komt 
de wind van zee en wordt het toch echt nog wel koud. 
Vanmorgen was het 5 graden. 
Morgen op tijd weer achter het stuur, op weg naar het zuiden. 
 

 

 

Goed onderhoud aan een auto en hij loopt jaren !!! en voor reserve nog een paard in de aanhanger. 

 

 



 

        Eindeloze wegen in de Argentijnse Pampa. 

    

  2 dagen aan het strand om walvissen te bekijken, 

Zaterdag, 24 oktober 2015. 
 
Tegen 6 uur opgestaan en tegen 7 uur op weg naar de plaats Viedma, maar na 813 km was ik het zat 
en ben gestopt bij een Shell tankstation om te overnachten. 
Daar was ook Wifi aanwezig, dus de mails bekeken en via skype een paar mensen opgebeld.  
Dit gedeelte van Argentinië vind ik niet bijzonder, honderden kilometers akkerland en weiden, met 
koeien en paarden, slechts hier en daar een paar bomen en een licht glooiend landschap.  
Her en der moest er ook nog tol worden betaald voor de weg. Per keer omgerekend ongeveer 2 
Euro, maar tig keer 2 euro is ook veel geld. 
Op een aantal ooievaars na, qua omvang en kleur leken het mij ooievaars, heb geen andere dieren 
gezien. 
S’morgens was het zwaar bewolkt en tegen de middag kwam de zon even door, maar tegen 16.00 
uur begon het te regenen en dat duurde de hele avond, met middag temperaturen van amper 12 
graden voel ik mij weer helemaal thuis, met dit Hollandse weer. 



Hopelijk morgen beter. 
 

Zondag, 25 oktober 2015. 
 
Op tijd op pad naar de plaats Puerto Madryn, hier op de camping staan Detlef en Rosi waar ik mee 
heb afgesproken. 
Of het door de zondag komt of er wonen hier weinig mensen, maar vanmorgen op de eerste 
ongeveer 150 Km geen mens, auto of dieren tegen gekomen. Alleen op de wereld !!!  
In de loop van de nacht was het droog geworden maar het bleef de hele dag bewolkt en amper 13 – 
14 graden. 
Na 602 km in Puerto Madrijn aangekomen, waar Detlef mij al stond op te wachten.  
Even iets bij gekletst , en daarna naar een restaurant, waar we onder het genot van een hapje en een 
drankje de avond hebben vol gemaakt. 
Even was er een kleine spraakverwarring, ik had kip besteld en na ongeveer 15 minuten kwam ze 
terug en vroeg wat ik liever wilde, de borst of de billen. Ik keek haar van top tot teen aan en zei : als 
ik toch kiezen mag dan .. en toen drong het tot haar door wat ze vroeg en liep zo weer weg zonde r 
antwoordt af te wachten. 
 

Maandag, 26 oktober 2015. 
 
Eerst maar eens proberen gas te krijgen en dat gaat moeilijk, want ik heb geen goede adapter bij mij.   
Maar het is niet gelukt, Detlef heeft nog wel een stuk slang en een nippel, die aan de buitenkant  van 
mijn camper op de aansluiting van mijn BBQ past. 
De enigste oplossing die ik nu weet is, om morgen een gasfles te kopen met een drukregelaar en het 
euvel is vooreerst verholpen. 
Vandaag eerst een paar boodschappen gedaan, veel kan niet want zoals al e erder gezegd de koelkast 
werkt niet. 
Na de inkopen ongeveer 20 km gereden en we staan aan een prachtig stuk strand met een tiental 
campers meer aan de Atlantische Oceaan en genieten van het prachtige lenteweer ruim 20 plus en 
van de walvissen die hier voorbij zwemmen , een bijzondere belevenis. 
Vanavond heeft Rosi ook voor mij warm eten gemaakt en dat smaakte heerlijk. 
Ik heb beloofd om ook een keer mijn best te doen als ik weer gas heb om te koken.  
 

 

        



 

         

 

     

  En dat alles vlak voor je neus aan het strand. 

    

 



      

 En een avondje grillen op de camping met de Argentijnse campingbaas .  

   

      Grappig kenteken. 

 

     

  Veel gravelwegen in de Pampa.   Met een Pampa haas ?? 



    

 Meer dan 150 km gravel weg en dat verveelt wel. Uitbreidings plan in een van de stadjes.  

 

 

       

 Deze beesten lijken op Lama’s  , maar hoe ze heten ?? 

Dinsdag, 27 oktober 2015. 
 
Na het ontbijt nog even weer de walvissen bekijken en deze morgen was het helemaal geweldig, ik 
kon ze bij wijze van spreken de hand geven, 
Weer terug naar het plaatsje Puorto Madrijn, waar de plaatselijke VVV me een adres gaf om mijn gas 
probleem op te lossen. 
De oplossing bestond uit: het kopen van een nieuwe gasfles van 13 – 14 liter, met drukregelaar, 
slangklemmen , stuk slang enz, al met al voor omgerekend 230 Euro, maar ik kan nu eten koken, 
warm water voor thee, afwassen enz. 
Doorgereden in de buurt van de plaats Trelew, Detlef en Rosi hadden hier al gestaan, dus we werden 
als vrienden onthaald, door de gemeentelijke “oppasser”  en uitgenodigd om samen met hem te 
gaan grillen. 
En ik wil ook niet altijd nee zeggen, dus van alles weer genoeg of te veel. 
Spulletjes opruimen en morgen is weer een dag. 
Vandaag wel een prachtige lentedag met temperaturen van 25 plus. 
 
 
 
 
 
 



Woensdag, 28 oktober 2015. 
 
Wat wel grappig is, als we in Nederland zijn en we staan met het gezicht richting zon, gaat deze van 
links naar rechts. Maar hier op het zuidelijke halfrond gaat de zon rechts naar links.  
Vandaag gereden naar Camarones, ongeveer 300 km, waarvan 200 km op gravel roads , en dat was 
even wennen. 
Een viertal eieren in de koelkast hebben dat ook niet overleeft en tegen de avond toen ik het in de 
gaten had, zat inmiddels de hele koelkast onder de smurrie en dus weer extra werk.   
Bij Punto Tombos is het mogelijk om Pinguïns te zien, maar het was een commercieel zooitje.  
De Argentijnen hoefden nog minder dan de helft van wat ik moest betalen. Mijn op en aanmerkingen 
daarop gemaakt, ik denk niet dat het geholpen heeft, en zijn zonder de pinguïns te zien weer 
vertrokken. 
Als ze de toeristen willen uitkleden , mij best, maar zonder mij.  
Tegen de avond in Camarones aangekomen en op een gemeente camping blijven staan.  
 
 

    
 

Pinguïn kolonie , deze ligt nog in zijn nest..  
 
 

Donderdag, 29 oktober 2015, 
 
Na het gebruikelijke ochtend ritueel richting Rada Tilly, nog steeds in zuidelijke richting.  
De route door de Argentijnse pampa wordt eentonig, honderden km steeds dezelfde vegetatie.  
Ga bij wijze van spreken een paar uur slapen, je wordt weer wakker en je hebt niets gemist. 
Even een zijsprongetje gemaakt naar een pinguïn kolonie, was wel aardig en hebben een soort lama 
gezien ( zal hier wel een andere naam hebben ) en een  soort struisvogel of emoe ???.  
Moet me toch eens meer in de dierenwereld gaan verdiepen. 
Getankt, de boodschappen weer op peil gebracht en na ruim 330 km in het plaatsje Rada Tilly op de 
plaatselijke camping overnacht. 
 
 
 



    
 
     
 
 

    

 

Dreigende luchten, maar gelukkig viel het mee. 

 


